
TEMATIKA sept okt nov dec janv janv febr marts apr maijs jūn aug sept okt nov 

TEORĒTISKO LEKCIJU PLĀNS 

Marijas Montessori 

biogrāfija. Montessori 

pedagoģijas vēsture – 

no medicīnas līdz 

atveseļojošai 

pedagoģijai, no 

atveseļojošās 

pedagoģijas līdz 

vispārīgai 

pedagoģijai. 

2               

Montessori 

pedagoģijas 

terminoloģija. 10 

pamatpīlāri. 

2               

Montessori 

pedagoģijas 

filozofiskais aspekts. 

 2              

Sagatavotā vide. 

Mājīgums, vide kā 

telpa pieredzes 

gūšanai. Vides 

strukturēšana. 

Materiālu grupas 

un materiālu 

daudzveidība, 

didaktiskie principi. 

 2              

Bērna sensitīvie 

periodi. 

  1             

Montessori 

pedagoģijas 

antropoloģija. 

   2            



TEMATIKA sept okt nov dec janv janv febr marts apr maijs jūn aug sept okt nov 

Montessori bērnu 

māja. Vērtību 

audzināšana. Dienas 

ritms. Darbošanās un 

spēles. Inklūzija. 

    2           

Bērns Montessori 

pedagoģijā. Bērns – 

sevis veidotājs. Bērna 

tieksme būt 

neatkarīgam. 

     1          

Bērna attīstības 

periodi. 

      2         

Brīvais darbs. 

Struktūra, 

izaicinājumi. 

       2        

Mācīšanās ievirzes 

un formas. 

Absorbējošais gars. 

        2       

Pedagoga loma. 

Pedagoga 

izturēšanās un 

personība, īpašības. 

Montessori 

pedagoga 

sagatavošana. 

Pedagoga uzdevumi 

brīvā darba laikā. 

         2      

Brīvība un 

disciplīna 

Montessori 

pedagoģijā I 

          2     



TEMATIKA sept okt nov dec janv janv febr marts apr maijs jūn aug sept okt nov 

Brīvība un 

disciplīna 

Montessori 

pedagoģijā II  

           2    

Pedagoga veikto 

novērojumu 

dokumentēšana, 

analīze. 

Novērojumu 

sistēmas izstrāde. 

Citas iespējamās 

novērojumu 

sistēmas saskaņā ar 

pirmsskolas 

izglītības vadlīnijām 

un starptautisko 

pieredzi. 

            3   

PRAKTISKO NODARBĪBU UN TO PASKAIDROJOŠO TEORĒTISKO LEKCIJU PLĀNS, INDIVIDUĀLAIS KURSA PLĀNS 

Ievads,  

praktiskā dzīve I 

(PDzV materiāls, 

atlases kritēriji, PDzV 

1.grupa) 

5/3               

Praktiskā dzīve II 

(PDzV II) 

 3/3              

Praktiskā dzīve III 

(PDzV III + Klusuma 

vingrinājumi) 

  9/3             

Sensorika I (sajūtu 

treniņš, sensitīvai 

periods + I grupa) 

   8/3            



Sensorika II (II grupa 

+starpdisciplinārais 

pielietojums) 

    8/3           

Valoda I (sensitīvais 

periods, runāšana, 

rakstīšana, lasīšana) 

     9/4          

Valoda II (“Fermas 

materiāls”) 

      7/4         

Matemātika I 

(teorija+1.grupa) 

       8/3        

Matemātika II 

(2.grupa+paralelitāte) 

        5,5/3       

Matemātika III 

(3.grupa+paralelitāte) 

         5,5/3      

Matemātika 

IV(4.,5.6.grupa+ 

starpdisciplinārais 

pielietojums) 

          7/3     

Dabas zinības I 

(Kosmiskā 

audzināšana, izstrāles 

principi, dabas 

zinības I) 

           8/5    

Dabas zinības II 

(dabas zinības 

II+darbnīcas) 

            7/5   

Māksla, mūzika, 

svešvalodu apguve 

Montessori 

pedagoģijā 

             10  

Praktikums – 

Montessori materiāla 

izstrāde/hospitācija 

    4   1 4       

Noslēguma 

ieskaite/pārbaudījums 

              2 



*Treknrakstā norādītas tiešās kontaktstundas 

**Bez treknraksta norādītas stundas, kuras nepieciešamas individuālam darbam mājās, iestādē, lai sagatavotos praktiskam darbam ar materiālu un 

sagatavotu demonstrējumu aprakstus, izstrādātu materiālus, pēc izvēles piedalītos hospitācijās 


